
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือน 01 ธันวำคม 2561 – 28 กุมภำพันธ์  2562 

 

19.30-22.00 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสำรขำออก 

เคำน์เตอร์สำยกำรบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตู

ทำงเข้ำหมำยเลข …… โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของ

เอกสำร 

 

 

   

22.20-01.35 ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลี โดยสำยกำรบิน  EASTAR JET  โดยเที่ยวบิน ZE512 / ZE514  

หรือเทียบเท่ำ JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสำยกำรบินโลว์คอส มีมำตรำฐำนควำมปลอดภัยระดับ

สำกล  

วันแรกของการเดนิทาง พบกนัที่สนามบนิสุวรรณภมิู  

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋ำถือติดตัวจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมีปรมิำณไม่เกิน 100 มิลลลิิตรต่อ

ช้ิน (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจภุัณฑด์ังกล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปดิ-ปิดได้ด้วย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น 

กำรน ำผลิตภัณฑ์ของสดที่ท ำจำกสัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะ

หำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 



  

 

* สำยกำรบินโลว์คอสไม่เสริฟอำหำรบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้ ำเปล่ำเท่ำนั้น // น้ ำหนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรัม /

ท่ำน/1ชิ้น  

* ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบิน เที่ยวบิน โดยไมต่้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

 

06.20-10.10 เดินทำงถึงสนำมบินอินชอน  ประเทศเกำหลีใต้  (กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง 

เพ่ือให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี)  และผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร 

 พำท่ำนนมัสกำรเศียรพระพุทธรุปที่ วัดวาวูจองซา 

Waujeongsa Temple  เป็น วัดเก่ำแก่ท่ีตั้งอยู่กลำงภูเขำ ท ำ

ให้ได้เห็นวิวธรรมชำติที่ล้อมรอบอย่ำงสวยงำม จึงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่นิยมอีกท่ีหนึ่งเลย เมื่อเข้ำไปยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะ

เห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนำด ใหญ่มำกสีทองอร่ำม ดูโด่ด

เด่นมำแต่ไกล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ีส ำคัญของวัดนี้ เศียร

พระพุทธรูปนี้มีควำมสูงถึง 8 เมตร วำงตั้งอยู่บนกองหินขนำดใหญ่ ถ้ำมองจำกระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือน

ล ำตัวของพระพุทธรูป แต่ควำมจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่ำนั้นที่ท ำมำจำกไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่นี่ได้รับกำร

บันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลักจำกไม้ ที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลกด้วย ที่นี่ถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในเกำหลี

ใต ้

กลำงวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ  ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบำง ๆ ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ ำปลี 

ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนได้ทั้งแบบแห้งและน้ ำ เครื่องเคียง

ต่ำง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้ำวสวยร้อนๆ ท่ำนจะอ่ิมอร่อยกับเมนูอำหำร

นี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนั้นน ำคณะเดินทำงสู่ ลานสกี ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชื่นชมบรรยำกำศสองข้ำงทำงในช่วงฤดูหนำวอันแสน

งดงำมของประเทศเกำหลีที่สวยที่สุดเมื่อถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่ำนได้สัมผัสหิมะและสถำนที่ท่ีงดงำม พร้อม

ถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลำนสกีแห่งนี้มีควำมท้ำทำยให้ท่ำนได้สัมผัสด้วยเนินหิมะที่มีควำมสูงไม่ต่ ำกว่ำ 

1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่ำวขวัญถึงว่ำเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทำงวิ่งส ำหรับมืออำชีพเช่นกัน 

วันที่สองของการเดนิทาง    วัดวาวูจองซา  - ลานสก ี

 



  

 

มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่ำงยอดเนินและพ้ืนด้ำนล่ำงมำท้ำทำยควำมสำมำรถของท่ำนตำมอัธยำศัย

พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยำกำศของสำยลมเย็นในฤดูหนำวและท ำกิจกรรมสนุกๆ บนลำนหิมะกว้ำง  (รำคำไม่

รวมอุปกรณ์สกี)  

***ลำนสกีจะเปิดให้บริกำรข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศและปริมำณหิมะในขณะนั้น  *** 

 

 

 

 

 

เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคำลบี้ อำหำรยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกำหลี น ำไก่ บำร์บีคิว ผักต่ำงๆ ผัด

ร่วมกับซอสบำร์บีคิวเกำหลีในกระทะแบน วิธีกำรทำนโดยห่อกับผักกำดแก้วเกำหลี เมื่อทำนไประยะหนึ่งจะน ำ

ข้ำวสวยและสำหร่ำยแห้งมำผัดรวมกับทัคคำลบี้เพื่อให้เกิดอำหำรชนิดใหม่ คือ ทัคคำลบี้โปคีมหรือข้ำวผัดทัค

คำลบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 

ที่พัก พำทุกท่ำนเข้ำพักท่ี Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม  

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจัย 

มำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ

น้ ำตำลในกระแสเลือด ป้องกันกำรเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษใน

ร่ำงกำย เพื่อเพ่ิมภูมิต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่งก ำลังเป็นสิ่งที่ได้รับควำมนิยมจำกคนใน

ประเทศเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์ Midam Cosmetic  

วันที่สามของการเดนิทาง  ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - หอคอยกรุงโซล  

                                   ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ 
 



  

 

ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอ ศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ เครื่องส ำอำงค์ 

หลำกหลำยแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมำกมำย อำทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจำกนี้ยังมีครีมที่โด่ง

ดัง  อำทิเช่น ครีมเมือกหอยทำก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ ำแตก , BB Cream , etc 

จำกนั้นพำท่ำนสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์รวมเครื่องส ำอำงค์ ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวพรรณ  

ผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิวหน้ำ หลำกหลำยแบรนด์ดังที่ก ำลังเป็นที่นิยมในเกำหลี เช่น  ETUDE ,SKINFOOD ,IT’S 

SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่ำนได้เลือกซ้ืออย่ำง

มำกมำย และยังสำมำรถมอบเป็นของฝำกให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

กลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย  เมนู คำลบิ ( Kalbi) อำหำรเกำหลีแบบปิ้งย่ำงที่มีชื่อเสียงของเกำหลี เป็นกำรน ำเนื้อ

หมูมำหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงน ำไปย่ำงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจนร้อน ตอนย่ำงเนื้อนั้นจะย่ำงเป็นชิ้น

โตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีค ำ ทำนกับเครื่องเคียงจ ำพวกผัก กระเทียม 

  

จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล  N Tower  ซึ่งอยู่

บนภูเขำนัมซำน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่

ฐำนของหอคอยมีสิ่งที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น ศำลำแปดเหลี่ยม

ปำลกั๊กจอง สวนพฤกษชำติ อำคำรอนุสรณ์ผู้รักชำติ อัน ชุง 

กุน นอกจำกนี้โซลทำวเวอร์ยังเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเกำหลี

แนวน่ำรักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่ำนได้

เดินเล่นและถ่ำยรูปคู่หอคอยตำมอัธยำศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่ำขึ้นลิฟท์) 



  

 

พำทุกท่ำนเดินทำงสู่  LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตั้งอยู่ใจกลำงกรุงโซล เป็นตึกที่สูงที่สุดใน

เกำหลีและสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกมีทั้งหมด 123 ชั้น ควำมสูงอยู่ที่

ประมำณ 555  เมตร  เรียกได้ว่ำเป็นแลนด์มำร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล 

ส ำหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึ่งได้ถูกบันทึกให้เป็นหอชมวิวที่สูงเป็น

อันดับสำมของโลก และจะเปิดให้เข้ำชมในเดือนเมษำยน 2017 ซึ่ง

ตั้งอยู่บนชั้น 117-123 ของตึกท่ีสูงที่สุดในโซลอย่ำง “Lotte World 

Tower”  Seoul Sky นั้นได้ท ำลำย 3 สถิติของ Guinness World 

Records อย่ำงแรกเลยคือ “ชั้นลอยฟ้ำท่ีอยู่สูงที่สุดในโลก” บนชั้น 

118, “ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก” ที่มีควำมเร็วถึง 600 เมตรต่อนำที และสุดท้ำยคือ “ระยะทำงของลิฟต์ที่ยำวที่สุด

ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภำยใต้คอนเซปท์ “The Beauty and Pride of Korea" (ควำมงำมและควำม

ภำคภูมิใจของเกำหลี) 

พำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนำดใหญ่ ในกรุงโซล ที่นี่มี

ทั้งสวนสนุกในร่ม ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน

โลกเลยก็ว่ำได้ และมีโซนสวนสนุกกลำงแจ้ง ที่สร้ำงทั้งคู่เป็นแฟนกัน สวน

สนุกแห่งนี้ มีกำรแบ่งพ้ืนที่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte 

World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักส ำหรับเด็ก

เล็ก เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกับมีลำนสเก็ตน้ ำแข็ง

ไว้บริกำรพร้อม 2.ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้ำน

นอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวำดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่ำงๆ ให้ได้สนุกสนำนกันตลอดทั้งสี่ฤดู  

เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของที่นี่ ส ำหรับคนชอบควำม

หวำดเสียวและท้ำทำยไม่ควรพลำด 

เย็น อิสระอำหำรเย็น ณ ล็อตเต้เวิล์ด  

ที่พัก พำทุกท่ำนเข้ำพักท่ี Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

  

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม 

วันที่สี่ของการเดนิทาง   ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - พระราชวังถอ็กซูกุง  - บลูเฮาส์  - ตลาดเมียงดง  -   
                                      ร้านละลายเงนิวอน 

 



  

 

 จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ์เรียบร้อย  

แล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้

ทอง มีรสเปรี้ยว ดีส ำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ 

เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษท่ีตกค้ำงหรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยใน

ผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อ

สุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้

รัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มี

คุณภำพดีที่สุด  ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบำย

คุณภำพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิดจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภำพดี

ที่สุดและรำคำถูก กลับไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ 

จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตี ฟรี  มีสินค้ำชั้นน ำปลอด

ภำษีให้ท่ำนเลือกซ้ือมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด ทั้ง น้ ำหอม เสื้อผ้ำ 

เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ แว่นตำ นำฬิกำ กล้องถ่ำยรูป และเครื่องประดับ 

ฯลฯ หลำกหลำยแบรนด์ชั้นน ำ อำธิเช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VU  

 

กลำงวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผักหลำกหลำยชนิด เห็ดต่ำงๆ โอเด้ง 

เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพำะของแต่ละร้ำน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่ม

รับประทำน ก็จะน ำอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทำนพร้อมกับข้ำวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชำบูชำบู ถือได้ว่ำเป็นรำยกำร

อำหำรที่ขำดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกำหลี เพรำะรสชำติของน้ ำซุป ผักต่ำงๆในหม้อ ท ำให้เป็นที่ชื่นชอบของ

หลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจัดหน่อย ก็สำมำรถขอน้ ำจิ้มเกำหลี เติมเพ่ิมรสชำติITTON ,SK II และอ่ืนๆอีก

มำกมำยที่คุณจะอดใจไม่ได้ 

 

 



  

 

 

พำท่ำนเยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซึ่งแปลว่ำ 

พระรำชวังแห่งควำมอำยุยืนนำนและมั่งคง ที่ได้รับกำรพระรำชทำนชื่อ

จำกกษัตริย์ชุนจอง เป็นที่ประทับของเจ้ำชำยวอนชำน ระหว่ำงปี 1454 – 

1488  จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ำยของรำชวงศ์โชชอนก็

ถูกบังคับให้สละรำชสมบัติที่นี่โดยญี่ปุ่น ในปี 1907 และพระองค์ก็ทรง

ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระรำชวังนี้ตั้งอยู่ตรงข้ำมกับ ศำลำว่ำกำรเมืองแห่งกรุงโซล 

(City  Hall) มีประตูทำงเข้ำที่สวยงำม คือประตูแทฮันมุน (Daehanmun Gate) ภำยในมีพระที่นั่งซุงวำจอน 

(Junghwajeon) หันหน้ำไปทำงทิศใต้ บริเวณรอบก ำแพงด้ำนหน้ำพระรำชวัง มีช่ำงแกะสลักไม้เป็นตัวอักษร

ฮันกึล และมีกำรแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยำมหน้ำประตูพระรำชวัง 

น ำท่ำนเข้ำชม Blue House หรือก็คือท้าเนียบประธานาธิบดีแห่งเกำหลี

ใต้ ได้ชื่อบลูเฮ้ำส์เพรำะว่ำเมื่อมองจำกด้ำนนอกเข้ำไปที่อำคำรดังกล่ำวจะ

เห็นเป็นสีฟ้ำอ่อนทั้งหลัง คนก็เลยเรียกตำมสีของอำคำรหลังนี้ ท ำเนียบ

ประธำนำธิบดีแห่งนี้ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวเข้ำชมภำยใน 

แต่สำมำรถชมจำกด้ำนนอกและถ่ำยภำพไกล ๆได้ อำคำรบลูเฮ้ำเป็นสถำปัตย์กรรมเกำหลีผสมกับสถำปัตย์กรรม

ร่วมสมัยที่มีควำมโดดเด่นเฉพำะตัว ด้ำนหลังของบลูเฮ้ำส์เป็นภูเขำท่ีเชื่อว่ำช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้ำนหน้ำของบลู

เฮ้ำส์มีลำนกว้ำงและมีอนุสำวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อันหมำยถึงควำมเป็นอมตะ จุดนี้จะเป็นที่ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมำ

ถ่ำยภำพไว้เป็นที่ระลึก 

จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่ำเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกำหลีชั้นน ำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่น

เกำหลีมำเดินช้อปปิ้งกันอย่ำงล้นหลำม ท่ำนสำมำรถหำซื้อสินค้ำได้อย่ำงหลำกหลำยทั้งเสื้อผ้ำ,รองเท้ำ,กระเป๋ำ,

เครื่องส ำอำงซึ่งเป็นที่รู้จักอย่ำงดีของคนไทย อำทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The 

Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ย์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกท่ีมีรูปดำรำคนโปรดของ

ท่ำนอยู่ในสินค้ำมีให้เลือกซ้ืออย่ำงมำกมำย 

 

 

 



  

 

 

 

 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพ้ืนเมืองเกำหลีหลำกชนิด อำธิเช่น 

ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแล็ค กิมจิ มำม่ำ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้ำว กระทะ ซอสปรุง

รส และของฝำกของที่ระลึกมีให้ท่ำนได้เลือกซ้ือมำกมำย พร้อมมีบริกำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของร้ำน 

 

 

 

 

 

ได้เวลำอันสมควรน ำท่ำนสู่สนำมบินอินชอนเพ่ือเตรียมตัวเดินทำงกลับกรุงเทพฯ   

17.30-20.30 น.  เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน  EASTAR JET  หรือเทียบเท่ำ 

 21.30-00.30  น.  เดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับ 

* สำยกำรบินโลว์คอสไม่เสริฟอำหำรบนเครื่องบิน เสริฟเป็นน้ ำเปล่ำเท่ำนั้น // น้ ำหนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรัม /

ท่ำน/1ชิ้น  

* ขอสงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

                          

***************************************************************************************************

**** 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศท่ี

ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณี



  

 

ใดๆท้ังสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของ

สำยกำรบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่

เกิดข้ึนอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุใน

โปรแกรม ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และ

ค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริษัทจ่ำยไปแล้ว 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่

เสริมเตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ธันวำคม  : 2-5,3-6,4-7,9-12,10-13,11-14,16-19,17-20,18-21 

มกรำคม  : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,20-23,21-24,22-25,27-30,28-

31,29-1 ก.พ 

กุมภำพันธ์  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-1519-22,24-27,25-28,26-1 มี.ค. 

16,900.-/คน 

4,900.- 

ธันวำคม  : 1-4,5-8,12-15,15-18 

มกรำคม  : 5-8,9-12,12-15,16-19,19-22,23-26,26-29,30-2 ก.พ. 

กุมภำพันธ์  : 2-5,6-9,9-1213-16,18-21,20-23,23-26,27-2 มี.ค. 

17,200.-/คน 

ธันวำคม  : 13-16,14-17 

มกรำคม  : 10-13,11-14,17-20,18-21,24-27,25-18,31-3 ก.พ. 

กุมภำพันธ์  : 1-4,7-10,8-11,14-17,17-20,21-24,22-25,28-3 มี.ค. 

17,500.-/คน 

ธันวำคม  : 19-22 

มกรำคม  : 1-4,2-5,3-6,4-7 
18,200.-/คน 

ธันวำคม  : 8-11,20-23,21-24,23-26,24-27 18,500.-/คน 

ธันวำคม  : 22-25,25-28 18,800.-/คน 

ธันวำคม  : 6-9 

กุมภำพันธ์  : 15-18,16-19 
19,500.-/คน 

ธันวำคม  : 31-3 ม.ค. 20,500.-/คน 

ธันวำคม  : 7-10 , 26-29 21,500.-/คน 



  

 

 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีส้ารองที่นั่ง  
   1. รำคำโปรโมชั่นช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมัดจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช ำระเต็มจ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำม
เวลำที่ก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ในกำร
เดินทำงกับทำงบริษัท 
 

ราคานี รวม 
-   ค่ำตั๋วเครื่องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพักระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-   ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้ำทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)  
-   ค่ำประกันอุบัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 
ราคานี ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บำท หรือ 20,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 
-   ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, 
รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อ
หัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตัวคน
ต่ำงด้ำว 3) ใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 
นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนังสือเดินทำง
ต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือเดินทำงต้องท ำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ) 

ธันวำคม  : 27-30,30-2 ม.ค. 23,500.-/คน 

ธันวำคม  : 29-1 ม.ค. 25,500.-/คน 

ธันวำคม  : 28-31 26,500.-/คน 



  

 

-  ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำก
ลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำงทัวร์จัดให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตัวส ำรองมำด้ว 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด 
 (รำคำโปรโมชั่นไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงและผู้เดินทำงได้ในทุกกรณี 

)     
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทำงได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรือ ค่ำทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผู้เดินทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่ำน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น 
(นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มี
จุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถ
เดินทำงได้ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำร
ประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรือกรณีที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออก
เมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่
เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้
ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิ่งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เครื่องบินเป็นตั๋วรำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวัน
หรือคืนเงิน 



  

 

-          กำรติดต่อใดๆกับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวันท ำกำรของ
บริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนัต
ฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือว่ำเป็นวันหยุดท ำกำรของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงำน  ไม่มทีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสำร
ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจขอบริษัทก ำกับเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตั๋วภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่
เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนท ำกำรออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำร
ยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท ทำงบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุก
กรณี 
-           ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้งตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำน
ละ 3,000 บำท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่ำง ณ วันเข้ำ
พัก และโรงแรมที่เข้ำพัก ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวัน
ละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธิ์กำรตัดห้องพักส ำหรับผู้ที่ไม่เดินทำง ผู้ร่วมเดินทำงไม่สำมำรถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรบัลูกค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท้าการจอง 

 
 

 

 

  

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่อง

ผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท้างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั นตั งแต่วันที่ 1 มีนาคม 

2558 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL ทางแลนด์เกาหลีจ้าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น 

เป็นจ้านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับ

พร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก้าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี คืนเต็มจ้านวน ดังนั นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตาม

เงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั งท่ีประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศ

ไทย                                 

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช้าระเองทั งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่

สะดวก 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


